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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGRESOLUTION

om skydd av kritisk infrastruktur – resultat och kommande åtgärder: vägen mot global 
it-säkerhet
(2011/2284(INI))

Europaparlamentet överlämnar denna resolution,

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om en ny digital agenda för Europa: 
2015.eu1

– med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2010 om förvaltning av Internet: framtida 
åtgärder2

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 om europeiska bredbandssektorn –
investeringar i digitalt baserad tillväxt3

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Informations- och kommunikationstekniken (IKT) kan enbart bidra fullt ut till att föra 
ekonomin och samhället framåt om användarna litar på att den är säker och 
motståndskraftig, och om lagstiftningen i frågor som rör dataskydd och immateriella 
rättigheter verkligen efterlevs på internet.

B. Utvecklingen av ytterst säkra och motståndskraftiga IKT-nätverk, -tjänster och -teknik gör 
EU:s ekonomi mer konkurrenskraftig.

C. Den senaste tidens it-incidenter, driftsavbrott och angrepp mot EU:s institutioner och 
medlemsstaternas informationsinfrastruktur visar att det behövs ett robust, innovativt och 
effektivt system för skydd av kritisk informationsinfrastruktur, och att detta fullt ut bör 
grunda sig på internationellt samarbete.

1. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas genomförande av Europeiska 
programmet för skydd av kritisk infrastruktur samt inrättandet av nätverket för varningar 
om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin).

2. Europaparlamentet noterar den positiva utvecklingen efter genomförandet av 
direktiv 2008/114/EG4 och menar att direktivets räckvidd bör utvidgas till att bl.a. 
innefatta IKT-sektorn och att områden såsom finansiella tjänster, hälsa, system för vatten-
och livsmedelsförsörjning, kärnforskning och kärnenergiindustri (där dessa områden inte 
omfattas av specifika bestämmelser) bör beaktas. Parlamentet anser att dessa sektorer 

                                               
1EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
2EUT C 236 E, 12.8.2011, s. 33.
3P7_TA(2011)0322.
4EUT L 345, 23.12.2008, s. 75.
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även bör utgöra en del av den sektorsövergripande strategi som Ciwin tillämpar (och som 
omfattar samarbete, varningssystem och utbyte av bästa metoder).

3. Europaparlamentet efterlyser en regelbunden uppdatering av minimistandarderna för 
motståndskraft för skydd mot alla typer av driftsavbrott, incidenter, angrepp eller försök 
att åstadkomma förstörelse, som till exempel överbelastning, mot bakgrund av att den 
kritiska infrastrukturen såväl nationellt som inom EU är sammanlänkad, starkt ömsesidigt 
beroende och känslig, strategisk och sårbar. 

4. Europaparlamentet rekommenderar att det införs säkerhetsplaner eller liknande åtgärder 
för all kritisk informationsinfrastruktur inom EU och att det utses sambandsansvariga i 
säkerhetsfrågor.

5. Europaparlamentet uppmanar Enisa att varje år samordna och genomföra en månadslång 
upplysningskampanj om internetsäkerhet, för att få medlemsstaterna och EU-medborgarna 
att fokusera specifikt på frågor som rör digital säkerhet.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma nationella beredskapsplaner för 
it-säkerhet, som bör innehålla centrala faktorer som exempelvis relevanta kontaktpunkter 
samt bestämmelser om hjälpinsatser, begränsande åtgärder och åtgärder vid it-störningar 
eller it-angrepp med gränsöverskridande konsekvenser. Parlamentet noterar att 
medlemsstaterna även bör införa lämpliga samordningsmekanismer/-strukturer på 
nationell nivå, vilket skulle bidra till en bättre samordning mellan de behöriga nationella 
myndigheterna och till mer konsekventa åtgärder.

7. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att föreslå bindande åtgärder i syfte att 
införa minimistandarder och förbättra samordningen mellan de nationella organisationerna 
för incidenthantering (Cert).

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att utveckla EU-systemet för 
informationsutbyte och varningar senast 2013.

9. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen initierat ett samråd med olika aktörer om 
internetsäkerhet och kritisk informationsinfrastruktur, som även omfattar det offentlig-
privata EU-partnerskapet för motståndskraft (EP3R) och den digitala agendan för Europa 
2011. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att göra mer för att uppmuntra högskolor 
och sammanslutningar av IKT-användare att spela en aktivare roll och att främja en 
konstruktiv flerpartsdialog om it-säkerhetsfrågor.

10. Europaparlamentet välkomnar det arbete som medlemsstatsforumet (EFMS) hittills har 
utfört med att fastställa sektorspecifika kriterier för kartläggning av kritisk infrastruktur 
inom EU, med fokus på fast och mobil kommunikation, och med att diskutera EU:s 
principer och riktlinjer för ett motståndskraftigt och stabilt internet, samt ser fram emot 
fortsatt samförståndsbyggande bland medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av 2012 föreslå en 
övergripande strategi för internetsäkerhet för unionen, baserad på en tydlig terminologi. 
Parlamentet anser att strategin för internetsäkerhet bör syfta till att skapa ett internet som 
med stöd av en säker och motståndskraftig infrastruktur befrämjar innovationer, ett fritt 
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informationsflöde och välstånd samt skyddar privatlivet och övriga medborgerliga friheter 
och rättigheter. Parlamentet vidhåller att strategin ska omfatta de principer, mål, metoder, 
instrument och åtgärder (såväl inre som yttre) som krävs för att effektivisera 
medlemsstaternas och EU:s insatser för att skapa säkra, kontinuerliga, robusta och 
motståndskraftiga tjänster, såväl i samband med kritisk infrastruktur som vid allmän 
användning av internet.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en EU-ram för anmälan av 
säkerhetsöverträdelser inom kritiska sektorer (informations- och kommunikationsteknik, 
finansiella tjänster, energi, transport, vatten- och livsmedelsförsörjning), för att informera 
medlemsstaterna och användare om it-incidenter, it-angrepp och it-störningar.

13. Europaparlamentet understryker att den främsta drivkraften bakom utvecklingen och 
användningen av teknik för att förbättra internetsäkerheten är IKT-industrin. Parlamentet 
påminner om att EU:s politik måste inbegripa de incitament som behövs för att utnyttja 
företags och offentlig-privata partnerskaps potential fullt ut.

14. Europaparlamentet påminner om att internationellt samarbete är det viktigaste 
instrumentet för att införa effektiva åtgärder för it-säkerhet. EU engagerar sig för 
närvarande inte kontinuerligt i internationella samarbetsprocesser och dialoger som rör it-
säkerhet. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten (EEAS) att 
inleda en konstruktiv dialog med alla likasinnade länder i syfte att nå fram till samförstånd 
och åtgärder för att göra internet och kritisk infrastruktur mer robust. EU bör samtidigt, på 
en permanent basis, inkludera internetsäkerhetsfrågor i sina förbindelser med tredjeländer, 
bl.a. vid utformningen av olika finansiella instrument. 

15. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EU:s och Förenta staternas gemensamma 
arbetsgrupp för it-säkerhet och it-brottslighet under toppmötet mellan EU och Förenta 
staterna i november 2010. Parlamentet stöder gruppens arbete med att utveckla standarder 
som är nödvändiga för att underlätta internationellt samarbete kring digital säkerhet.

16. Europaparlamentet föreslår att det inrättas en strukturerad dialog mellan lagstiftarna i 
Förenta staterna och EU, där man kan diskutera internetrelaterade frågor och nå fram till 
samsyn och gemensamma tolkningar och ståndpunkter.

17. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten (EEAS) och kommissionen att 
med utgångspunkt från det arbete som utförs i medlemsstatsforumet försäkra sig om en 
aktiv position i relevanta internationella forum. Bland annat innebär detta en samordning 
av medlemsstaternas ståndpunkter i syfte att främja EU:s grundläggande värden, mål och 
politik som rör internetsäkerhet och motståndskraft. Parlamentet noterar att i dessa forum 
ingår Nato, FN (i synnerhet Internationella Teleunionen och Forumet för förvaltning av 
internet, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Internet 
Assigned Numbers Authority (IANA), Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa (OSSE), OECD och Världsbanken.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Teknik har kommit att spela en allt viktigare roll i vår vardag i alla dess aspekter, från 
kommunikationer till finansiering och bankväsende, från transporter till energi, från kultur 
och underhållning till hälsa.

Den ökande användningen av internet och datorbaserade tekniker i vår samtid gör att 
internetsäkerhet framstår som en fråga av högsta politiska prioritet för EU och resten av 
världen. Europa 2020-strategin, vilken omfattar den digitala agendan för EU, lanserades 2010 
som ett huvudinitiativ för EU:s politik där ambitiösa mål sattes för den tekniska utvecklingen 
inom Europeiska unionen. Den ökande användningen och spridningen av ny IKT-teknik, 
såsom snabba och hypersnabba fasta och mobila internet- och mobilnät, smarta nät, men även 
internettjänster såsom datormoln och Sakernas Internet, är alla beroende av en enkel men 
avgörande aspekt: säkerhet, motståndskraft och förtroende.

I december 2006 antog kommissionen meddelandet om ett europeiskt program för skydd av 
kritisk infrastruktur (EPCIP). Där anges en övergripande ram för aktiviteter på EU-nivå som 
avser skydd av kritisk infrastruktur. Två år senare antog rådet direktiv 2008/114/EG om 
identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av 
behovet att stärka skyddet av denna. I en första omgång inriktades direktivet på energi- och 
transportsektorerna. Det behandlar uteslutande infrastrukturer där ett avbrott skulle påverka 
två eller flera av EU:s medlemsstater.

I direktiv 2008/114 fastställdes IKT-sektorn som en framtida prioriterad sektor, även om den 
inte klassificerades som kritisk infrastruktur. Ändå har kommissionen sedan 2005 betonat 
behovet av att samordna försöken att bygga upp säkerhet och förtroende för elektronisk
kommunikation1. För detta ändamål antogs 2006 en strategi för ett tryggt 
informationssamhälle2vars huvudpunkter godkändes i rådets resolution 2007/068/01.

2009 antog kommissionen ett meddelande om skydd av kritisk informationsinfrastruktur, 
”Skydd mot storskaliga it-attacker och avbrott: förbättrad beredskap, säkerhet och 
motståndskraft i Europa”.3 I detta meddelande lade kommissionen fram handlingsplanen för 
skydd av kritisk informationsinfrastruktur i syfte att stimulera och stödja säkerhet i kritiska 
informationsinfrastrukturer både nationellt och på EU-nivå. I handlingsplanen definieras 
specifika roller för kommissionen, Enisa, medlemsstaterna och industrin. Frågan om att öka 
säkerheten och motståndskraften i IKT-infrastrukturer har behandlats ytterligare i den digitala 
agendan för Europa,4samt i rådets relaterade slutsatser5 genom förslaget om ett direktiv 
angående attacker mot informationssystem6 liksom kommissionens förslag om nytt mandat 
för ett förstärkt och moderniserat Enisa7.

                                               
1COM(2005)0229.
2COM(2006)0251.
3COM(2009)0149.
4COM(2010)0245.
5Rådets slutsatser av den 31 maj 2010.
6COM(2010)0517.
7COM(2010)0521.
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I mars 2011 publicerade kommissionen ett meddelande om CIP: ”Resultat och kommande 
åtgärder: vägen mot global it-säkerhet.”1  I dokumentet går kommissionen igenom resultaten 
av genomförandet av handlingsplanen för kritisk infrastruktur från 2009 och beskriver 
kommande åtgärder, där fokus riktas mot internationellt samarbete bortom EU:s gränser.

Dessa förändringar har skett inom loppet av ett fåtal år och är inte ett uttryck för alla insatser 
för att öka den digitala säkerheten i EU, vilket visar att internetsäkerhet är en relevant fråga. 
Det är uppenbart att internet är en kritisk infrastruktur, samt att ett internetavbrott kan leda till 
omfattande förluster och säkerhetsrisker, som drabbar ett stort antal medborgare och företag i 
EU. Dessutom kräver den snabba teknikutvecklingen att det förebyggande arbetet mot 
internetattacker, stödåtgärder och motståndskraften hos det globala nätet bör utgå från en 
övergripande, reaktiv, flexibel, innovativ och långsiktig ram. Denna ram bör säkerställa 
effektiv interaktion mellan regeringar, företag, enskilda och alla andra intressenter. Sist men 
inte minst kan en ökning av internets motståndskraft inte möjliggöras förrän ett effektivt 
system för internationell samverkan och internationella normer finns på plats.

                                               
1COM(2011)0163.


